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_VASCO DANTAS [PIANO] 
   QUARTETO DE CORDAS DE MATOSINHOS 

 
 

 

Os sons ecoam e as melodias intimistas da Música Clássica regressam, uma vez mais, a 

Matosinhos. Acompanhando os acordes deste género musical, a Autarquia apresenta uma vasta 

oferta em termos de espetáculos e concertos de música erudita, pautada pelo seu enraizamento 

às tradições da música secular, com nuances de contemporaneidade.   

Esta oferta cultural, com forte destaque no panorama artístico nacional, será, uma vez mais, 

enriquecida pelo empenho e dedicação de entidades, das quais o Quarteto de Cordas de 

Matosinhos se inclui. É do trabalho conjunto com estas entidades, e individualidades, que se 

torna possível difundir as obras mais sublimes e grandiosas de todos os tempos, pelos mais 

diversos palcos do Concelho.   

A Câmara Municipal de Matosinhos, como tem sido hábito, apresenta uma programação anual 

de música clássica diversificada, cumprindo um dos princípios elementares das suas linhas de 

atuação cultural: projetar espetáculos e concertos, abertos a toda a comunidade, em espaços 

formais, e informais do Concelho. Guiar os sons da Música Clássica, como cânone da história da 

música, e revestir Matosinhos com obras musicais, que se caracterizam pela sua transparência, 

harmonia e equilíbrio, são os passos a seguir em termos da divulgação e fruição da música erudita.  

Em 2020 a programação da música clássica evidencia, uma vez mais, os valores da 

democratização e descentralização, conduzindo cada espetáculo ao encontro da Comunidade, 

oferecendo momentos únicos de arte e cultura.  

 

Presidente da Câmara,  

Luísa Salgueiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2none
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_m%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_m%C3%BAsica
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Movida pelo reconhecimento - nacional e internacional – da sua agenda de Música Clássica, a 

Câmara Municipal de Matosinhos presenteia, uma vez mais, os amantes e interessados por esta 

vertente musical com uma programação altamente diversificada e transversal aos mais distintos 

públicos. 

Este ano Matosinhos vive a Música Clássica através dos seus notáveis concertos, trazendo a palco 

reconhecidos músicos, portadores de percursos artísticos de destacado e merecido valor. Não 

serão suficientes os adjetivos capazes de determinar a qualidade da agenda cultural da música 

erudita em Matosinhos, mas será suficiente afirmar que, uma vez mais, os palcos de Matosinhos 

se abrem para acolher e apresentar novos projetos, prestar o devido valor a notáveis músicos e 

aprofundar o contacto, mais direto, entre a Música Clássica e a Comunidade.  Permitam-me ainda 

realçar o contributo de nomes como Vasco Dantas, Luís Pipa, Luisa Tender, João Xavier e António 

Rosado, marcantes músicos do panorama nacional desta vertente musical, e que irão pautar o 

ritmo nos Concertos do Ciclo de Piano, em 2020. Para o sucesso desta programação contribui 

ainda, e em grande escala, o Quarteto de Cordas de Matosinhos, formação que muito nos orgulha 

e que, uma vez mais, levará o nome de Matosinhos às grandes salas de espetáculo do País.  

Em 2020 o Concelho movimenta-se ao som dos timbres e tonalidades característicos das mais 

icónicas criações da música erudita, articulando-as num idioma estilístico e musical capaz de 

transpor o próprio Tempo: revisitar os sons do passado e vivê-los no presente, em Matosinhos.    

 

O Vice-Presidente e Vereador da Cultura,  

Fernando Rocha 
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24 de julho I TEATRO MUNICIPAL DE MATOSINHOS CONSTATINO NERY I 21H30 
 

 
PROGRAMA 

 
ANTONÍN DVORAK (1841 - 1904) 

Quinteto com piano nº2, em Lá maior, op.81 (1887) 
Allegro, ma non tanto 
Dumka: Andante con moto 
Scherzo ‘Furiant’: Molto vivace 
Allegro 

 
REYNALDO HAHN (1874 – 1947) 

Quinteto com piano, em Fá sustenido menor (1922) 
Molto agitato e con fuoco 
Andante (non troppo lento) 
Allegretto grazioso 
 
 

_NOTAS AO PROGRAMA 
 
Antonín Dvorak (1841-1904) foi, conjuntamente com B.Smetana (1824-1884) e L.Janácek (1854-

1928), um dos maiores e exímios compositores nacionalistas checos do século XIX. 

Internacionalmente reconhecido, abordou uma grande variedade de géneros e formas musicais 

e compôs um vasto reportório. 

O Quinteto em Lá maior, op.81 nº2, para piano, dois violinos, viola e violoncelo, foi composto 

entre agosto e outubro de 1887 e apresentado, pela primeira vez, em Praga a 6 de janeiro de 

1888. A composição desta obra musical teve como ponto de partida a revisão de uma outra obra 

de Antonín Dvorak, mais antiga – o Quinteto para piano em Lá maior, op.5 (1872) –, com a qual 

o compositor tinha ficado extremamente desagradado face ao resultado musical obtido (destruiu 

o manuscrito original logo após a sua estreia). Após uma série de revisões e alterações à referida 

obra, a sensação de insatisfação de Antonín Dvorak permanecia. 

Decidiu, então, que, em vez de submeter a obra revista para publicação, preferia criar uma 

inteiramente nova, o quinteto op.81. O Quinteto em Lá maior, op.81 nº2, é, talvez, um dos 

quintetos mais distintivos e sofisticados alguma vez escritos. A sua arquitetura musical assenta, 

fundamentalmente, numa forte organização melódica, numa vitalidade rítmica assertiva e 

provocante, numa presença constante do aroma da música e da dança tradicional eslava, numa 

orquestração que se articula de forma elegante e equilibrada e num lirismo expressivo que se 

serve de uma ampla paleta emocional. 

Reynaldo Hahn, filho de mãe católica venezuelana e de pai judeu alemão, nasceu na cidade 
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de Caracas, Venezuela, a 9 de agosto de 1874. Foi maestro, compositor e crítico musical em 

diferentes jornais (La Presse, La Flèche e l'Excelsior). Viveu, desde tenra idade, com a sua família 

em Paris, tendo-se naturalizado francês, em 1912. Realizou os seus estudos musicais no 

Conservatoire de Musique de Paris, tendo sido aluno de Dubois, Decombes e Massenet. 

Era frequentador dos famosos salões parisienses, onde cantava e tocava ao piano as suas 

melodias, e convivia, regularmente, com personalidades da época, tais como, Stéphane 

Mallarmé, Edmond de Goncourt, Sara Bernhardt ou Marcel Proust. Foi professor de canto na 

École Normale de Musique de Paris e trabalhou com grandes figuras do mundo musical, como 

Pablo Casals, Jacques Thibaud e Nadia Boulanger. Durante o período entre as duas guerras 

mundiais, Reynaldo Hahn escreveu, principalmente, operetas e comédias musicais, mas a partir 

deste período começou a retomar o gênero musical que tinha deixado adormecido, a música de 

câmara. Em 1945, após um breve afastamento regressa à cidade de Paris, é eleito membro da 

Academia de Belas Artes e é nomeado diretor da Ópera de Paris. Afetado por um tumor cerebral, 

morre em Paris a 28 de janeiro de 1947. O quinteto com piano, em Fá sustenido menor, foi 

composto em 1922 e editado no ano seguinte. Tem três andamentos que combinam, 

engenhosamente, as diferentes seções, temas e ideias, que revelam um estilo bastante eclético 

e despretensioso, por vezes mesmo rústico, e que denunciam uma multiplicidade de influências 

provenientes de uma infinidade de compositores e de escolas estéticas (Gabriel Fauré talvez seja 

uma boa fonte de inspiração). 

 

_VASCO DANTAS 

 

Vasco Dantas, pianista português nascido em 1992 completou a Licenciatura em Música com 1ª 

classe & distinção no London Royal College of Music, sob a orientação pianística de Dmitri Alexeev 

e Niel Immelman, estudando também direção orquestral com Peter Stark e Natalia 

Luis-Bassa. Terminou o Mestrado em Performance com nota máxima sob a orientação de 

Heribert Koch, na Universidade de Münster, onde foi aceite em Doutoramento "Konzertexamen". 

Vasco já obteve mais de 50 prémios e distinções em concursos internacionais destacando-se: 

Grand Prix no Valletta International Piano Competition (Malta), Prix Spécial no Concours 

International de Piano SAR La Princesse Lalla Meryem (Marrocos), 1º Prémio no Concurso Porto 

Santa Cecília e no Concurso de Interpretação do Estoril (Portugal), Medalha de Mérito Dourada 

(C.M.Matosinhos), Prémio Casa da Música 2009, Prémio Melhor Português (Concurso 

Internacional de Viseu), Prémio Antena 2 2013, 3º Prémio no Concurso Münster Steinway & Sons 
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(Alemanha), o prémio “Esther Fisher Prize 2013”, Prémio Fundação Eng. António de Almeida, 

entre outros. 

Atuou como pianista em centenas de eventos, em variadas salas de renome de 4 continentes. 

Em 2019 estreou-se em recital a solo no Carnegie Hall, em Nova Iorque. Em 2017 estreou-se 

na Rússia tocando a solo com a Chamber Orchestra Kremlin na Grande Sala do Conservatório 

Tchaikovksy de Moscovo. Em 2016 estreou-se na Alemanha tocando a solo com a Jülich 

Sinfonieorchester e a Junges Sinfonieorchester Aachen. Em 2015 estreou-se no continente 

asiático tocando a solo com a Hong Kong Symphonia no HK City Hall Concert Hall; Em 2014 

estreou-se no continente americano tocando a solo com a Orquestra Sinfónica do Espírito Santo, 

em Vitória, Brasil; Em 2013 estreou-se no continente europeu com a Orquestra Sinfónica do 

Porto. E em 2011 fez a sua estreia como pianista solista na Sala Suggia da Casa da Música, 

inaugurando o Ciclo de Piano EDP 2011. 

Tocou também a solo com outras orquestras, tais como, Clássica da Madeira, Clássica do Sul, 

Filarmónica Portuguesa, Filarmónica das Beiras, Gulbenkian, Jovem Orquestra Portuguesa, 

Orquestra do Norte, Sinfónica de Cascais, Sinfónica Portuguesa, e já teve a oportunidade de 

trabalhar com maestros de renome, tais como, Choi Sown Le, Daniel Cohen, Dinis Sousa  Günter 

Neuhold, Jan Wierzba, Joshua dos Santos, Martin André, Misha Rachlevsky, Nicholas Kok, Nikolay 

Lalov, Nuno Coelho, Osvaldo Ferreira, Pedro Carneiro, Pedro Neves, Peter Sauerwein, Rui 

Pinheiro, Vassily Sinaisky e Victor Hugo Toro. 

Na área pedagógica tem o Mestrado em Ensino da Música pela Universidade de Aveiro e possui 

o diploma Art of Teaching pelo London RCM. Tem um número restrito de alunos privados e é 

frequentemente convidado a lecionar em masterclasses e festivais. 

É diretor artístico do Algarve Music Series, um festival internacional de música de câmara na 

região algarvia. Gravou em CD a convite da Antena 2, ARS Produktion, Rádio Galega, MPMP e KNS 

Classical. A sua discografia inclui 4 álbuns: Promenade (2015), Golden Liszt (2016), Freitas 

Branco (2020) e Poetic Scenes (2020), já transmitidos pela Antena 2 e as rádios alemãs MDR 

Klassik e WDR 3. 

 

 

_QUARTETO DE CORDAS DE MATOSINHOS 

 

Vítor Vieira [violino] | Juan Maggiorani [violino] | Jorge Alves [viola] |Marco Pereira 

[violoncelo] 
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Aclamado como um “caso singular de excelência no panorama musical português” (Diana 

Ferreira, Público, 2010), o Quarteto de Cordas de Matosinhos (QCM) foi criado pela Câmara 

Municipal de Matosinhos através de um concurso público. Desde 2008 é residente desta cidade, 

onde desenvolve uma temporada regular de concertos. 

Na temporada de 2014/15, o QCM foi escolhido como uma das ECHO Rising Stars, realizando uma 

tournée de 16 concertos em algumas das mais importantes salas de concerto europeias, como o 

Barbican em Londres, o Concertgebouw em Amesterdão, o Musikverein em Viena, as 

Philharmonies de Hamburgo e Colónia e a Konzerthaus de Dortmund. Apresenta ‐ se também 

regularmente nas maiores salas de concerto portuguesas, como a Casa da Música, a Fundação 

Calouste Gulbenkian e o Centro Cultural de Belém, e colabora com alguns dos mais destacados 

músicos portugueses, tais como Pedro Burmester, António Rosado, Miguel Borges Coelho, 

António Saiote, Paulo Gaio Lima e Pedro Carneiro. 

Desde a sua criação, o QCM assumiu um forte compromisso com o repertório português para 

quarteto de cordas, interpretando muitas obras menos conhecidas e abraçando novas obras de 

compositores contemporâneos: estreou já́ mais de 20 novas obras. O outro principal objectivo 

artístico do QCM vem sendo cumprido com a interpretação em Matosinhos do grande repertório 

para quarteto de cordas: as obras completas de Mozart e Mendelssohn foram já apresentadas, 

estando em curso as integrais de Haydn, Beethoven e Chostakovitch. O QCM e os seus membros 

foram reconhecidos com prémios nos mais importantes concursos musicais nacionais, como o 

Prémio Jovens Músicos da RDP e o Concurso Internacional de Música de Câmara “Cidade de 

Alcobaça”. Todos os membros estudaram na Academia Nacional Superior de Orquestra e 

aperfeiçoaram a sua arte em várias escolas de prestígio, incluindo a Escuela Superior de Música 

Reina Sofía (Madrid), a Northwestern University (Chicago) e o Conservatório de Sion (Suíça). O 

QCM também realizou formação especializada no Instituto Internacional de Música de Câmara 

de Madrid, onde estudou com Rainer Schmidt (violinista do Quarteto Hagen), além de trabalhar 

em masterclasses com membros de grandes quartetos de cordas, como Alban Berg, Lasalle, 

Emerson, Melos, Vermeer, Kopelman e Talich [texto QCM]. 
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